Pár slov starostky…

Vážení spoluobčané,
29. července tomu budou 3 měsíce, kdy jsem se stala starostkou Lazníček. Před svým
zvolením jsem si předsevzala, že budu starostkou otevřenou, vstřícnou a takovou, za kterou
lidé přijdou, i když právě nic závažného k řešení nemají, jen tak říci, co se jim líbí a co ne.
Začínám tedy, zatím občasnou, rubrikou na nových webových stránkách obce. Ráda Vás zde
seznámím s tím, co musím na obci řešit, a uvítám, když se budete o dění zajímat a vyjádříte
svůj názor. Vždy je totiž lepší dialog, nežli monolog.
Hned zpočátku jsem se zaměřila na administrativní záležitosti, které lze zjednodušit a ušetřit
přitom nemalé prostředky. Zavedli jsme internetové bankovnictví, zrušili starou pojistnou
smlouvu a uzavřeli novou, s výhodnějším pojistným plněním na veškerý majetek obce,
připojistili zařízení kulturní místnosti a areálu, zvýšili odpovědnost obce za škody a to
s úsporou asi 3 000,- Kč ročně. Na plat zaměstnankyně obecního úřadu – účetní jsme získali
dotaci z ÚP ve výši 36 000,-Kč. Nově bylo uzavřeno povinné ručení na malotraktor, který při
sečení trávy přejíždí místní komunikace.
Při zjišťování podmínek nakládání s odpadními vodami jsem byla z odboru životního prostředí
MÚ Přerov upozorněna na skutečnost, že obec má neplatný kanalizační řád a dle zákona
hrozí pokuta za neoprávněné nakládání s odpadními vodami. Urychleně jsem zadala
vypracování nového kanalizačního řádu firmě Zábranský z Přerova (nestačí prodloužení
platnosti starého) a společně s jejím pracovníkem jsem vesnici prošla. Tato procházka nebyla
veselá. Kanalizace a hlavně jímky v celé obci jsou ve špatném stavu, odpady z domů často ústí
přímo do potoka, který obcí protéká. Z potoka se tak stala zapáchající stoka, což bude
v budoucnu nutné, v rámci celkové koncepce nakládání s odpadními vodami, naléhavě řešit.
Realizujeme kroky směřující k výstavbě 2. etapy vodovodu v naší obci. O těchto aktivitách vás
informujeme na našich webových stránkách, průběžně formou aktualit nebo všechny
dosavadní informace najdete v sekci Investiční akce. Proto se zde nebudu této problematice
více věnovat i když patří ke stěžejním úkolům, které na sebe nové zastupitelstvo vzalo.
Již od do počátku května intenzívně komunikuji s firmou Project International Praha, a
následně s firmou Vodafone, o jejich povinnosti, starat se o údržbu a dosazování živého plotu
před sportovním areálem, což byla podmínka odboru životního prostředí k povolení stavby
stožáru Vodafone. Výsledkem několikatýdenního telefonování a vyměňování e-mailů je
příslib, že dosadí chybějící stromky a na údržbu buď zajistí firmu nebo poskytnou obci peníze.
Vodafone také oficiálně předložil vyjádření dalších operátorů k případnému využití svého
stožáru k posílení jejich signálu. T-Mobil nemá zájem, O2 se v budoucnu připojí. K tomu
dodávám, že již bývalý pan starosta firmy oslovil a obec v tom směru více udělat nemůže.

Operátoři jsou soukromé společnosti a je jen na jejich vůli, zda své finanční prostředky na
posílení signálu dají.
V letošním roce je nutná revize osvětlení obce. Oslovila jsem tedy firmu Ježek, která již
v minulosti revize pro obec prováděla, aby předložila nabídku. Byla jsem také panem Ježkem
upozorněna na havarijní stav RVO (rozvaděč veřejného osvětlení), který revizí neprojde. Bude
tedy nutná jeho oprava. Pan Ježek udržuje a opravuje i elektrická zařízení v Tršicích. Dohodli
jsme se tedy, že se nutné opravy a revize v obou obcích naplánují v jednom termínu,
abychom ušetřili část nákladů s nimi spojenými.
Richard Švarc a Pavel Vítek několikrát vyčistili zanedbanou a řasami pokrytou požární nádrž
tak, aby byla schopna sloužit v případě požáru a také abychom se nemuseli za ni před
případnými návštěvníky stydět.
Zítra začínáme odstraňovat v místnosti obecního úřadu starou omítku za nábytkem, která je
pokryta plísní, a budeme místnost malovat s nadějí, že zmizí všudypřítomný plesnivý a
zatuchlý pach. Celá budova, kromě kulturní místnosti, která je sice opravená, ale kde také
vzlíná vlhkost, vyžaduje v budoucnu rekonstrukci.
V nejbližší době bych se s Vámi všemi ráda setkala nad Rozvojovým plánem obce Lazníčky a
jeho prioritami, abyste vyjádřili svůj názor na to, co je pro Vás a Váš život v obci podstatné.
Určitě chci poděkovat Vám všem, kteří se staráte o sekání a úklid obecních pozemků v okolí
Vašich domů a zahrad, zdobíte své domy a předzahrádky okrasnou výsadbou a přispíváte tak
k oku lahodícímu pohledu na naši vesnici. Díky Vám!
V neposlední řadě chci poděkovat moc a moc zastupitelům, kteří věnují svůj čas a um obci, a
to bez nároku na finanční odměnu, podporují mne a velmi mi při mé nové práci pomáhají.
Velký dík pak patří i všem dalším pomocníkům, kteří pro obec pracují v rámci různých komisí
anebo nezištně spolupracují prostě „jen tak“…
Přeji vám příjemné prázdninové dny.
Dagmar Kubzová

V Lazníčkách dne 18.7.2011

